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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

mengenai  pengaruh  kinerja keuangan debitur terhadap keputusan pemberian 

kredit, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Kesimpulan 

1. Kinerja Keuangan Debitur 

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada 

responden mengenai kinerja keuangan debitur, didapat skor rata-rata 

sebesar 4,48 dan termasuk kategori sangat baik. Yang berarti bahwa Bank 

X selalu mempertimbangkan atau melakukan penilaian terhadap kinerja 

keuangan debitur sebelum pengambilan suatu keputusan. 

2. Keputusan Pemberian Kredit 

Penilaian keputusan pemberian kredit yang diterapkan Bank X salah 

satunya menggunakan prinsip 5C. Berdasarkan hasil penelitian melalui 

penyebaran kuesioner kepada responden, didapat skor rata-rata sebesar 

4,70 yang termasuk kategori sangat baik. Yang berarti bahwa prinsip 5C 

memiliki peranan penting dalam memberikan suatu kepercayaan kepada 

pihak Bank X atas pemberian kredit kepada debitur. 

3. Pengaruh Kinerja Keuangan Debitur terhadap Keputusan Pemberian 

Kredit 
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Sesuai dengan hasil dan identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Debitur dapat mempengaruhi 

Keputusan Pemberian Kredit sebesar 73,2%.  

5.2 Saran 

5.2.1 Untuk perusahaan (Bank X Kantor Pusat Bandung) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan debitur 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Terlepas dari hasil 

tersebut, pihak bank sebaiknya harus mengetahui dengan jelas tujuan penggunaan 

dari kredit yang diajukan oleh calon debitur. Hal tersebut dilakukan guna 

dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan pihak bank dalam pengambilan 

keputusan pemberian kredit, serta untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya 

risiko kredit seperti kredit macet. 

5.2.2 Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya menggunakan satu 

faktor saja yaitu kinerja keuangan debitur seperti dalam penelitian ini, namun 

dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap 

keputusan pemberian kredit seperti halnya pengendalian internal, aspek kinerja 

non keuangan debitur, manajemen risko dan faktor lainnya. 

2. Untuk peneliti berikutnya disarankan subjek penelitian tidak hanya terpaku 

pada satu bank saja, namun dapat menggunakan beberapa perbankan lainnya. 

 

 


